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EK 
 

MSC.215(82), MSC.288(87) ve MSC.289(87) Sayılı Deniz Emniyeti Komitesi 
Kararlarında İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına  

Bırakılmış Teknik Konular 
 
 
MSC.215(82) sayılı Karar, 500 gros ton ve üzeri tüm gemilerin balast tankları ile 150 
metre ve üzeri dökme yük gemilerinin çift cidar alanlarında uygulanacaktır. Söz konusu 
karar 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
MSC.215(82) Paragraf 3.2: 
Yüzey hazırlığı ve kaplama uygulama prosesi gemi sahibi, tersane ve kaplama üreticisi bir 
anlaşmaya varırlar ve bu anlaşma, kontrol amaçlı İdare (İstanbul GSK Başkanlığı ve Liman 
Başkanlıkları) veya yetkilendirilmiş klas kuruluşuna sunulur. İdare, taraflar arasında yer 
almayacak olup, yetkilendirilmiş klas kuruluşu gerek duyması durumunda anlaşma 
toplantısına katılabilir. Bu hususa ilişkin denetimlerin delilleri raporlanacak ve Boya Teknik 
Dosyasında (Coating Technical File "CTF") bulundurulacaktır.  
 
Boya Teknik Dosyasında en az aşağıda verilen başlıkları içerecek bilgiler bulunmalıdır;  
  

- Boya üreticisinden bağımsız akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan 
kaplamanın tip onay sertifikasının ve/veya uygunluk beyanının onaylı sureti,  

-  Ürün bilgi föyü; ürün adı, tanımlayıcı markası ve numarası, kaplama sisteminin 
kompozisyonu, renkleri, bileşenleri, materyalleri, minimum ve maksimum kuru film 
kalınlıkları, uygulama araçları, yöntemleri ve makineleri, uygulanacak yüzeyin kondisyonu 
(paslanma derecesi, yüzey profili, temizlik vb.), çevresel sınırlamalar (nem ve sıcaklık), 

-  Kaplama uygulamasında tesis çalışma kayıtları; yüzey hazırlama metodu, uygulama 
esnasındaki çevre şartları, uygulanan sistem, her bölüm için metre kare olarak uygulanan 
gerçek alan, uygulama süresi, kalınlığı ve kat sayısı gibi diğer teknik bilgiler,  

-  Gemi montajı sırasında kaplama sisteminin onarım ve denetimi için prosedürler, 
-  İşbu Uygulama Talimatının Paragraf 6.1.1’de tanımı yapılan Gemi boya 

denetmeninin  günlük kayıtları, boya sözleşmesinden özel sapmaların kayıtları, uygulamanın 
boya tedarikçisi temsilcisinin spesifikasyonlarına göre yapıldığının beyan edildiği kayıtlar 
(günlük kayıtlar ve uygunsuzluk raporları (Ek-1 ve Ek-2)), 

-  Tersanenin denetim raporu doğrulaması; denetimin bitiş tarihi, denetim sonuçları, 
yorumlar (gerekirse), denetmen imzası, 

-  Servise giriş sonrası boya sisteminin bakım ve onarım prosedürleri, 
-  Gemi boya denetmeninin sertifikasının fotokopisi, ve 
-  Teknik dosyanın içerisinde yer alacak yüzey hazırlama ve boya uygulama prosesi 

hakkındaki denetimler konusunda tersane, gemi sahibi ve boya üretici/temsilcisi arasında 
imzalanan anlaşma. 
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MSC.215(82) Paragraf 3.4.1: 
Klas gözetiminde inşa edilen gemilerin CFT’si klas kuruluşlarınca, klassız gemiler ise 
İstanbul GSK Başkanlığınca onaylanacaktır.  
 
MSC.215(82) Paragraf 4.4.3: 
Koruyucu kaplama sistemine ilişkin ürün bilgi föyü ve uygunluk beyanı veya tip onay 
sertifikası Paragraf 3.2’de belirtildiği şekilde üreticisinden bağımsız akredite bir uygunluk 
değerlendirme kuruluşundan alınacak ve boya teknik dosyasında muhafaza edilecektir. 
Ancak, İdare (İstanbul GSK Başkanlığı, Liman Başkanlıkları) ve Yetkilendirilmiş Klas 
Kuruluşları gerek görmesi durumunda koruyucu kaplama sistemine ilişkin düzenlenmiş söz 
konusu belgeleri denetleyebilir. 
 
MSC.215(82) Kısım 5: 
Boya üreticisi, boya sisteminin ön yeterlilik testlerinden (MSC.215(82)-Tablo 1/ Paragraf 1.3) 
elde edilen sonuçları belgelendirilecektir. Sonuçların tatmin edici bulunması halinde bağımsız 
üçüncü bir taraftan Uygunluk Belgesi veya Tip Onay Belgesi alınacaktır.  
 
MSC.215(82) Paragraf 6.1.1: 
Koruyucu Kaplamaların Performans Standartları (PSPC) isimli IMO düzenlemesi,  
500 grostonun üzerindeki tüm gemilerin balast tankları ve 150 metrenin üzerindeki dökme 
yük gemilerinin çift cidar alanlarının koruyucu kaplama gereksinimlerini içermektedir. 
Standarda göre gemi boya denetmeni; FROSIO III Denetmen veya NACE II Boya Denetmeni 
veya İdare tarafından onaylanan eşdeğer yeterlikte sertifikalı kalifiye boya denetmeni şeklinde 
tarif edilmektedir. Bu bağlamda, FROSIO III Denetmen veya NACE II Boya Denetmeni 
sertifikasına sahip olmayan ancak İdaremiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gemi Mühendisleri 
Odası arasında yapılan işbirliği protokolüne uygun olarak yapılan eğitimi başarı ile 
tamamlayacak kursiyerler de İdaremizce gemi boya denetmeni olarak yetkilendirilecektir.  
 
Gemi boya denetmenleri, FROSIO III  veya NACE II seviyesindeki yeterliliklere eşdeğerliği 
İdarece tanınan ve sertifikalandırılan veya üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren 
mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisleri, gemi inşa 
mühendisleri, deniz teknolojisi mühendisleri veya metalürji mühendisleri ile boya ve 
korozyon konularında lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olup daha önce FROSIO III 
veya NACE II seviyesinde sertifikalandırılmış ve İdarece sertifikaları kabul edilmiş olması 
gerekmektedir ve en az iki yıl denetim tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Gemi boya denetmenleri, uygulama sürecinde, kaplama uygulama ve yüzey hazırlama 
sırasındaki denetim görevlerini yerine getirirler. 
 
MSC.215(82) Kısım 7: 
CTF'nin gözden geçirilmesinden önce MSC.215 (82) Kararı Kısım 7 gereksinimlerinin yerine 
getirildiği doğrulanacaktır. MSC.215(82) Kararına tabi gemilerin koruyucu kaplama 
sisteminin bakımı, geminin bakım planına ayrıntılı olarak katılacaktır. CTF'nin Sirküler, 
Bölüm 7 gereksinimlerinin uygunluğunun doğrulanması ve koruyucu kaplama sisteminin 
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etkinliğine yönelik uygulamalar, IMO Deniz Emniyet Komitesi tarafından yayımlanan 
MSC.1/Circ.1330 (Koruyucu Kaplamaların Bakım ve Tamirine İlişkin Rehber) Koruyucu 
sayılı sirkülere göre İdare (İstanbul GSK Başkanlığı, Liman Başkanlıkları) veya 
Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından kontrol edilecektir. 
 
MSC.288(87) sayılı Karar, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde tanımı yapılan ham petrol 
tankerlerine uygulanacaktır. Söz konusu karar 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 
 
MSC.288(87) Paragraf 3.2: 
Yüzey hazırlığı ve kaplama uygulama prosesi gemi sahibi, tersane ve kaplama üreticisi bir 
anlaşmaya varırlar ve bu anlaşma, kontrol amaçlı İdare (İstanbul GSK Başkanlığı ve Liman 
Başkanlıkları) veya yetkilendirilmiş klas kuruluşuna sunulur. İdare, taraflar arasında yer 
almayacak olup, yetkilendirilmiş klas kuruluşu gerek duyması durumunda anlaşma 
toplantısına katılabilir. Bu hususa ilişkin denetimlerin delilleri raporlanacak ve Kaplama 
Teknik Dosyasında (Coating Technical File "CTF") bulundurulacaktır.  
 
Boya Teknik Dosyasında en az aşağıda verilen başlıkları içerecek bilgiler bulunmalıdır; 
   

-  Boya üreticisinden bağımsız akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan 
kaplamanın tip onay sertifikasının ve/veya uygunluk beyanının onaylı sureti,  

-  Ürün bilgi föyü; ürün adı, tanımlayıcı markası ve numarası, kaplama sisteminin 
kompozisyonu, renkleri, bileşenleri, materyalleri, minimum ve maksimum kuru film 
kalınlıkları, uygulama araçları, yöntemleri ve makineleri, uygulanacak yüzeyin kondisyonu 
(paslanma derecesi, yüzey profili, temizlik vb.), çevresel sınırlamalar (nem ve sıcaklık), 

-  Kaplama uygulamasında tesis çalışma kayıtları; yüzey hazırlama metodu, uygulama 
esnasındaki çevre şartları, uygulanan sistem, her bölüm için metre kare olarak uygulanan 
gerçek alan, uygulama süresi, kalınlığı ve kat sayısı gibi diğer teknik bilgiler,  

-  Gemi montajı sırasında kaplama sisteminin onarım ve denetimi için prosedürler, 
-  İşbu Uygulama Talimatının Paragraf 6.1.1’de tanımı yapılan Gemi boya 

denetmeninin  günlük kayıtları, boya sözleşmesinden özel sapmaların kayıtları, uygulamanın 
boya tedarikçisi temsilcisinin spesifikasyonlarına göre yapıldığının beyan edildiği kayıtlar 
(günlük kayıtlar ve uygunsuzluk raporları (Ek-1 ve Ek-2)), 

-  Tersanenin denetim raporu doğrulaması; denetimin bitiş tarihi, denetim sonuçları, 
yorumlar (gerekirse), denetmen imzası, 

-  Servise giriş sonrası boya sisteminin bakım ve onarım prosedürleri, 
-  Gemi boya denetmeninin sertifikasının fotokopisi, ve 
-  Teknik dosyanın içerisinde yer alacak yüzey hazırlama ve boya uygulama prosesi 

hakkındaki denetimler konusunda tersane, gemi sahibi ve boya üretici/temsilcisi arasında 
imzalanan anlaşma. 
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MSC.288(87) Paragraf 4.6.3: 
Koruyucu kaplama sistemine ilişkin ürün bilgi föyü ve uygunluk beyanı veya tip onay 
sertifikası Paragraf 3.2’de belirtildiği şekilde üreticisinden bağımsız akredite bir uygunluk 
değerlendirme kuruluşundan alınacak ve kaplama teknik dosyasında muhafaza edilecektir. 
Ancak, İdare (İstanbul GSK Başkanlığı, Liman Başkanlıkları) ve Yetkilendirilmiş Klas 
Kuruluşları gerek görmesi durumunda koruyucu kaplama sistemine ilişkin düzenlenmiş söz 
konusu belgeleri denetleyebilir. 
 
MSC.288(87) Paragraf 6.1.1: 
Koruyucu Kaplamaların Performans Standartları (PSPC) isimli IMO düzenlemesi, 500 
grostonun üzerindeki tüm gemilerin balast tankları ve 150 metrenin üzerindeki dökme yük 
gemilerinin çift cidar alanlarının koruyucu kaplama gereksinimlerini içermektedir. Standarda 
göre gemi boya denetmeni; FROSIO III Denetmen veya NACE II Boya Denetmeni veya 
İdare tarafından onaylanan eşdeğer yeterlikte sertifikalı kalifiye boya denetmeni şeklinde tarif 
edilmektedir. Bu bağlamda, FROSIO III Denetmen veya NACE II Boya Denetmeni 
sertifikasına sahip olmayan ancak İdaremiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gemi Mühendisleri 
Odası arasında yapılan işbirliği protokolüne uygun olarak yapılan eğitimi başarı ile 
tamamlayacak kursiyerler de İdaremizce gemi boya denetmeni olarak yetkilendirilecektir.  
 
Gemi boya denetmenleri, FROSIO III veya NACE II seviyesindeki yeterliliklere eşdeğerliği 
İdarece tanınan ve sertifikalandırılan veya üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren 
mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisleri, gemi inşa 
mühendisleri, deniz teknolojisi mühendisleri veya metalürji mühendisleri ile boya ve 
korozyon konularında lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olup daha önce FROSIO III 
veya NACE II seviyesinde sertifikalandırılmış ve İdarece sertifikaları kabul edilmiş olması 
gerekmektedir ve en az iki yıl denetim tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Gemi boya denetmenleri, uygulama sürecinde, kaplama uygulama ve yüzey hazırlama 
sırasındaki denetim görevlerini yerine getirirler. 
 
MSC.288(87) Kısım 7: 
CTF'nin gözden geçirilmesinden önce MSC.215 (82) Kararı Kısım 7 gereksinimlerinin yerine 
getirildiği doğrulanacaktır. MSC.215(82) Kararına tabi gemilerin koruyucu kaplama 
sisteminin bakımı, geminin bakım planına ayrıntılı olarak katılacaktır. CTF'nin Sirküler, 
Bölüm 7 gereksinimlerinin uygunluğunun doğrulanması ve koruyucu kaplama sisteminin 
etkinliğine yönelik uygulamalar, IMO Deniz Emniyet Komitesi tarafından yayımlanan 
MSC.1/Circ.1330 (Koruyucu Kaplamaların Bakım ve Tamirine İlişkin Rehber)Koruyucu 
sayılı sirkülere göre İdare (İstanbul GSK Başkanlığı, Liman Başkanlıkları) veya 
Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından kontrol edilecektir. 
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MSC.289(87) sayılı karar, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde tanımı yapılan ham petrol 
tankerlerine uygulanacaktır. Söz konusu karar 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 
 
MSC.289(87) Paragraf 2.2.1: 
MSC.289(87) 2.2.3 ve 2.2.4 paragraflarında şart koşulan doküman ve bilgiler, Teknik Dosya 
içerisinde yer alacaktır. Geminin klaslı olması durumunda ilgili Yetkilendirilmiş Klas 
Kuruluşu, klassız olması durumunda İstanbul GSK Başkanlı tarafından Teknik Dosyanın 
MSC.289(87) kararına uygun olarak düzenlendiği kontrol edilecek ve uygun bulması 
durumunda onaylayacaktır. 
 
MSC.289(87) Paragraf 4.2: 
Korozyona dayanıklı çelik üzerinde gerçekleştirilen ön yeterlik testlerinin (Paragraf 4.1) 
sonuçları belgelenecek ve sonuçların uygun bulunması durumunda Yetkilendirilmiş Klas 
Kuruluşları tarafından Tip Onay Sertifikası düzenlenecektir. 
 
MSC.289(87) Kısım 5: 
İşbu Standarda uygunluğu sağlanması için yapım süreci esnasında sörveyler gerçekleştirecek  
ve korozyona dayanıklı onaylanmış çelik malzemenin gerekli alanlara uygulandığı 
doğrulanacaktır. 

___________ 
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Ek-1 

GÜNLÜK KAYITLARIN  
TUTULMASI ÖRNEK FORMU 

 
GÜNLÜK KAYIT        Sayfa No: 
 
 
Gemi:     Tank/Ambar No:    Veritabanı: 
 
 
Yapının Bölümü: 
 
 

YÜZEY HAZIRLAMA           
Metot:         Alan: 
 
Aşındırıcı:        Partikül ebadı: 
 
Yüzey Sıcaklığı:        Hava Sıcaklığı: 
  
Bağıl Nem (maksimum):       Çiylenme Noktası: 
 
Standardın Uygulanması: 
 
Kenarların Yuvarlanması: 
 
Yorumlar: 
 
 
             
İş No:     Tarih:    İmza:  
 
KAPLAMA SİSTEMİ UYGULAMASI 
 
Yöntem 
 
Sistem Kat No: Parti No   Tarih Hava Yüzey BN Çiğ KFK  Diğer  
     Sıc. Sıc. % Nok. Ölçümleri. Hususlar 
  
 
 
 
 
 
 
Not: Maksimum ve minimum ölçülen kuru film kalınlıkları. KFK ölçümleri günlük kayıtlara eklenecektir.  
 
Yorumlar: 
 
 
 
 
 
             
İş No:     Tarih:    İmza:  
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Ek-2 

UYGUNSUZLUK RAPORU 
 
  Sayfa No: 
 
Gemi:     Tank/Ambar No:    Veritabanı: 
 
 
Yapının Bölümü: 
 
 

DENETİM BULGULARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN AÇIKLAMA      
Denetim Bulguları: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
İlgili Doküman (Günlük Kayıt): 
 
 
 
 
 
 
             
Yapılması Gerekenler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
İş No:     Tarih:     İmza:  
 

 
 
 
 


